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      Considerações gerais  

O Direito, como um todo, fundamenta-se em determinados 

princípios jurídicos,2 como elementos essenciais e diretores, em sua maioria 

jurisdicizados, seja em nível constitucional, seja não-constitucional. Derivados, 

em sua origem, dos valores ético-culturais e jurídicos vigentes em uma 

determinada comunidade social, numa certa época, foram se impondo num 

                                                 
1 In: MARTINS, Ives Gandra; REZEK, Francisco (coords). Constituição Federal: avanços, contribuições e 

modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: RT, 2008. 
2 Não se pretende aqui perscrutar o árduo e polêmico campo que envolve a análise da natureza, distinção e 

classificação dos princípios jurídicos sob o prisma da Teoria do Direito.  Para além disso, vide BOBBIO, N. 

Teoría general del Derecho. Trad. E. Rozo Acuña. Madrid: Debate, 1991; ESSER, J. Princípio y norma en la 

elaboración jurisprudencial del Derecho Privado. Trad. E. Valentí Fiol. Barcelona: Bosch, 1961; BETTI, E. 

Teoria generale della interpretazione. Milano: Giuffrè, 1990, t. II; LARENZ, K. Metodologia da ciência do 

Direito. Trad. José de Souza e Brito e José A.Veloso. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, DWORKIN, 

R. Los derechos en serio. Trad. M. Guastavino. Barcelona: Ariel, 1989; ALEXY, R. Teoría de los derechos 

fundamentales. Trad. E.Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; 

ESPÍNOLA, R. A. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: RT, 1999, entre outros. 
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processo histórico-político contínuo como basilares ao Estado democrático de 

Direito. 

Na atualidade, como fruto da expansão e da internacionalização 

cada vez maior das exigências de proteção e garantia inerentes aos direitos 

humanos, assiste-se à sua crescente universalização. Desde a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem de 1948 (ONU), a matéria vem sendo continuamente consagrada nos 

mais variados textos internacionais (tratados, pactos e declarações). 

No campo jurídico-penal, os princípios constituem o núcleo 

essencial e diretor da matéria penal, alicerçando o edifício conceitual do delito – 

suas categorias teoréticas –, limitando o poder punitivo do Estado, 

salvaguardando as liberdades e os direitos fundamentais do indivíduo, 

orientando a política legislativa criminal, oferecendo pautas de interpretação e 

de aplicação da lei penal conforme a Constituição e as exigências próprias de um 

Estado democrático e social de Direito. Em síntese: servem de fundamento e de 

limite à responsabilidade penal.           

Dentre os vários princípios constitucionais, salientam-se neste 

contexto de estudo breves considerações sobre os princípios da dignidade da 

pessoa humana e da humanidade das penas. 

 

1. Dignidade da pessoa humana e humanidade das penas como 

princípios constitucionais  

 

1.1.Princípio da dignidade da pessoa humana3 

                                                 
3 Sobre esse tema, na doutrina nacional, vide, por exemplo, LEITE, George Salomão (org.). Dos princípios 

constitucionais. São Paulo: Malheiros,2003;  SARLET, I. W. Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado,2006; MARTINS, F. J. B.. Dignidade da pessoa humana. 

Curitiba:Juruá,2003; GIORGI, T. G. W. Princípios constitucionais e o princípio da dignidade humana. Revista de 

Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: RT, 59, 2007; BARCELLOS, A. P. Normatividade dos 

princípios e o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988. Revista de Direito 

Administrativo. Rio de Janeito: Renovar, 221, 2000; SILVA, J. A. A dignidade humana como valor supremo da 
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                                                                      “Non vi è libertà ogni qual volga le leggi permettono  

                                                                       che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di esser persona, 

                                                                        e diventi cosa”      (Beccaria, Dei delitti e delle pene, 

                                                                        XXVII). 

 

Do ponto de vista histórico, é a partir do cristianismo que tem 

lugar o conceito de pessoa como categoria espiritual, dotada de valor em si 

mesma, um ser de fins absolutos, possuidor de direitos fundamentais e, portanto, 

de dignidade.   

O homem deixa de ser considerado apenas como cidadão e passa 

a valer como pessoa4, independentemente de qualquer ligação política, 

econômica, social ou jurídica.  

O reconhecimento do valor do homem enquanto homem implica 

o surgimento de um núcleo indestrutível de prerrogativas que o Estado não pode 

deixar de reconhecer, verdadeira esfera de ação dos indivíduos que delimita o 

poder estatal. Verifica-se, assim, “um deslocamento do Direito do plano do 

Estado para o plano do indivíduo, em busca do necessário equilíbrio entre a 

liberdade e a autoridade”.5 

Após o término da II Guerra Mundial, e os terríveis fatos 

                                                                                                                                                         
democracia. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 212, 1998; NOBRE JUNIOR, Edílson 

Pereira. O Direito brasileiro e o princípio da dignidade humana. Revista dos Tribunais. São Paulo:RT, 777, 2000. 

 
4 O termo pessoa é pela vez primeira definido por Boécio, em seu tratado Contra Euthychen et Nestorium , nos 

seguintes termos: “naturae rationabilis individua substantia”. Esta definição, acolhida e reelaborada por Santo 

Tomás de Aquino (“persona significat id quaod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali 

natura” - Summa Theologiae, I, q.29, art.1), constitui a base teleológica cristã da idéia de dignidade pessoa 

humana.  
5 Cf. REALE, M. Questões de Direito Público. São Paulo: Sugestões Literárias, 1981, p. 4. O citado autor, 

partindo do princípio de que o homem é o único ser capaz de valores, conclui que a essência do homem é o seu 

dever ser, isto é, o homem não existe como simples unidade psicofísica e biológica, porque nele, ao contrário das 

demais entidades naturais, reside algo que representa uma possibilidade de inovação e superação. Trata-se de sua 

capacidade de síntese, pela qual pode instaurar novos objetos do conhecimento. No centro dessa concepção 

axiológica, o homem é, a um só tempo, um ente que é e deve ser, tendo consciência dessa dignidade. E é dessa 

autoconsciência “que nasce a idéia de pessoa, segundo a qual não se é homem pelo mero fato de existir, mas 

pelo significado ou sentido da existência” (Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 1975,  p. 211). 
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ocorridos durante sua realização, emerge uma tendência no sentido de 

constitucionalização expressa do princípio da dignidade da pessoa humana, que 

arranca com a Carta alemã de 1946 (art.1.2) e vai aos poucos ganhando espaço 

em outros textos constitucionais, como por exemplo, na Constituição japonesa 

de 1946 (art. 13); na Constituição italiana de 1947 (art.2), na Constituição 

portuguesa de 1976 (Preâmbulo); na Constituição espanhola de 1978 (art. 10.1); 

e na Constituição da Federação Russa de 1993 (art. 21). Em França, o Conselho 

Constitucional, em decisão datada de 1994, reafirma o valor constitucional da 

dignidade da pessoa humana: “Todo ser humano possui, em relação à sociedade, 

direitos que garantem, na integridade e dignidade de sua pessoa, o pleno 

desenvolvimento físico, intelectual e moral”.6 

A Carta brasileira de 1988 não foi infensa a esse movimento. 

Com seu advento, a dignidade da pessoa humana foi guindada explicitamente à 

categoria de valor fundamentador do sistema de direitos fundamentais7 (art. 1.o, 

III, CF)8. 

A noção de dignidade humana como dado conato ao ser humano 

enquanto tal encerra, também, a promoção do desenvolvimento livre e pleno da 

personalidade individual, projetando-se, assim, social e culturalmente. 

Desse modo, e coerentemente com a sua finalidade maior, o 

Estado democrático e social de Direito deve consagrar e garantir o primado dos 

direitos fundamentais, abstendo-se de práticas a eles lesivas, como também 

propiciar as condições para que sejam respeitados, inclusive com a eventual 

remoção de obstáculos à sua total realização. 

                                                 
6 Cf.  FAVOREU, L. (Org.). Droit des libertés fondamentales. Paris: Dalloz, 2002, p. 166. 
7 Cf. PÉREZ LUÑO, A. E. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 190, p. 318. 
8 A dignidade humana é enunciada como principio constitucional geral: “Art. 1º. A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...). III- a dignidade da pessoa humana”. As Constituições 

brasileiras anteriores não dispuseram de modo semelhante. Assim, Carta de 1946, quando versa sobre a ordem 

econômica e social, apenas mencionou em fórmula casuística: “A todos é assegurado trabalho que possibilite 

existência digna (art. 145, § único)”. Também, apareceu na Constituição de 1967 (“valorização do trabalho como 

condição da dignidade humana”- art.157, II), cujo teor acabou repetido na Emenda Constitucional de 1969 (art. 

160,II). 
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Assinala-se, nessa linha, que a dignidade humana não pode ser 

considerada do ponto de vista estritamente individual (concepção privatista), 

mas sim desde uma dimensão relacional, como um direito de coexistência, visto 

que sua transgressão comporta uma situação de perigo para a solidariedade e a 

livre convivência entre os homens (concepção intersubjetiva).9  

Todavia, convém evidenciar que não se trata de simples criação 

legislativa, porquanto apenas se reconhece no texto constitucional a eminência 

da dignidade como valor (ou princípio) básico,10 cuja existência, bem como o 

próprio conceito de pessoa humana, são dados anteriores, aferidos de modo 

prévio à normação jurídica. 

Como postulado basilar e inelutável do Estado democrático de 

Direito, a dignidade da pessoa humana há de plasmar todo o ordenamento 

jurídico positivo – como dado imanente e limite mínimo vital11 à intervenção 

jurídica. Trata-se de um princípio de justiça substancial, de validade a priori,12 

positivado jurídico-constitucionalmente.  

Não é outro o ensinamento da doutrina constitucional: “os 

invioláveis e inalienáveis direitos humanos não foram criados pela Lei 

Fundamental, esta última apenas os contempla como parte integrante de um 

ordenamento jurídico pré-existente e suprapositivo. Deste modo, são 

reconhecidos os últimos limites que nem sequer o constituinte pode 

transgredir”.13 

                                                 
9 Assim, PÉREZ LUÑO, A.E., op. cit., p.326. Do mesmo modo, destaca Brenda - ao comentar decisão do 

Tribunal Constitucional alemão no sentido de que a imagem do homem plasmada na Constituição não é tão-

somente a do individuo em si, mas do indivíduo-comunidade – que o indivíduo deve assumir os limites 

necessários para cultivar e fomentar a vida comunitária impostos pelo legislador à sua liberdade de ação, dentro 

das margens do razoável e sempre que seja garantida sua autonomia pessoal ( op. cit., p. 119).  
10 Os valores constitucionais têm uma tríplice dimensão: a) fundamentadora do conjunto de disposições e 

instituições constitucionais e do ordenamento jurídico – núcleo básico e informador do sistema jurídico-político; 

b) orientadora da ordem político-jurídica a determinados fins e metas e c) crítica, como critério ou parâmetro 

idôneo de valoração de fatos ou condutas. (IBIDEM, p. 288).      
11 A propósito: “o indivíduo deve ceder ao todo, até enquanto não seja ferido o valor da pessoa, ou seja, a 

plenitude do homem enquanto homem” (REALE, M., op. cit., p. 279). 
12 Cf. CEREZO MIR, J. Culpabilidad y pena. In: Problemas fundamentales del Derecho Penal. Madrid: Tecnos, 

1982, p. 195. 
13 BRENDA; MAIHOFER;VOGEL;HESSE;HEYDE. Manual de Derecho Constitucional. Trad. Antonio López 

Pina. Madrid: Marcial Pons, 2001, p.118. 
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Então, é possível asseverar que a dignidade da pessoa humana 

tem contorno próprio, relativo à sua natureza, quer dizer, inerente ao homem 

enquanto pessoa.  É, pois, um atributo ontológico do homem como ser 

integrante da espécie humana – vale em si e por si mesmo. Diz respeito ao 

simples fato de ser homem, à sua própria natureza de ser pessoa, e não de coisa 

ou animal irracional.  

O princípio jurídico-constitucional em análise busca proteger a 

dignidade da pessoa, salvaguardar sua esfera mais íntima e personalíssima, 

entendida como direito originário de todo ser humano.14  

Nessa perspectiva, salienta-se que “a pretensão (do homem a 

respeito de sua personalidade), do mesmo modo que a dignidade humana, não 

requer uma atribuição humana; é um direito de caráter prévio, predeterminado, 

‘natural’, que corresponde igualmente a todos os homens”.15 É bem por isso que 

o respeito à dignidade humana não poder ser outorgado, dado ou adquirido, pelo 

Direito positivo,  sendo algo “indeclinável, indisponível e irrenunciável”.16 

A dignatio do homem, dizia Pufendorf, radica no fato de ser 

dotado de inteligência, eticamente livre, capaz de distinguir e de escolher. Já a 

simples menção do termo homem evoca uma dignidade17. No mesmo plano, 

considerava o citado autor a liberdade e a igualdade como atributos originários 

de todo homem. 

A dignidade da natureza humana – antecede, portanto, o juízo 

axiológico do legislador e o vincula de forma absoluta, limitando sua atividade 

normativa em todos os setores do ordenamento jurídico. 

Daí por que toda lei que viole a dignidade da pessoa humana 

deve ser reputada como inconstitucional. Assim, pode-se afirmar que, “se o 

                                                 
14 Ibidem, cit., p. 118. 
15 LARENZ, K. Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Trad. Luís Díez-Picazo. Madrid: Civitas, 1993, p. 

64. 
16 Ibidem, cit., p. 64. 
17 Cf. WELZEL, H. Introducción a la filosofia del Derecho. Trad. Felipe Gonzáles Vincen. Madrid: Aguilar, 

1977, p. 145. 
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Direito não quiser ser mera força, mero terror, se quiser obrigar a todos os 

cidadãos em sua consciência, há de respeitar a condição do homem como 

pessoa, como ser responsável”, pois, “no caso de infração grave ao princípio 

material de justiça, de validade a priori, ao respeito à dignidade da pessoa 

humana, carecerá de força obrigatória e, dada sua injustiça, será preciso negar-

lhe o caráter de Direito”.18 

Observe-se, ainda, que a força normativa desse princípio 

fundamental e supremo se esparge por toda a ordem jurídica e serve de alicerce 

aos demais princípios constitucionais.  

De conseguinte, uma eventual transgressão aos princípios da 

legalidade ou da culpabilidade penal implica também, em última instância, uma 

lesão ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

 

1.2.Princípio da humanidade das penas 

 

                                                      “Dans ces États, un bon législateur s’attachera moins à punir 

                                                        les crimes qu’à les prévenir; il s’appliquera plus à donner des 

                                                         moeurs qu’à infliger des supplices”                                    

                                   (Montesquieu, De l’ Esprit des Lois, VI, 9). 

 

A idéia de humanização das penas criminais tem sido uma 

reivindicação constante no perpassar evolutivo do Direito Penal. Nesse 

particular aspecto, apresenta relevo a contribuição do denominado período 

humanitário ou iluminismo penal, graças, sobretudo, ao jusnaturalismo e ao 

Direito Canônico .19 

Das penas de morte e corporais, passa-se, de modo progressivo, 

                                                 
18 CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal español, P.G. Madrid: Tecnos, 2006, I, p. 18. 
19 Cf. PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro. PG. 8 ed. São Paulo: RT, v.I, 2008, p.77 e ss.; LUISI, L. 

Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2003, p.46 e ss.  
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às penas privativas de liberdade e destas às chamadas penas alternativas (ex.: 

pena de multa, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de 

direitos e limitação de fim de semana). 

Em um Estado democrático de Direito vedam-se a criação, a 

aplicação ou a execução de pena, bem como de qualquer outra medida que 

atentar contra a dignidade humana (v.g., tratamento desumano ou degradante).  

Assim, estabelecem a Declaração dos Direitos do Homem da 

ONU (1948): “todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal (art.III), e ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante (art. V)”; o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (1966): “ninguém será submetido a tortura, nem a 

penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, 

sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências 

médicas ou científicas” (art. 7); a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984) define e pune 

a tortura (arts. 1 e 4),20 entre outras. 

É justamente na dignidade humana que radica o alicerce material 

do princípio da humanidade, visto que constitui o último, fundamental e 

iniludível limite formal-substancial ao jus puniendi estatal.  

Importa ressaltar que, historicamente, a noção de humanitas, 

como princípio jurídico, já se fazia presente no Século XVII, no ideário do 

Direito natural racional, particularmente na obra de Samuel Pufendorf (De jure 

naturae et gentium): ainda quando não se espere de outro homem nada de bom 

nem de mal, a natureza exige que se o considere como nosso semelhante ou 

afim. Só essa razão já é suficiente, ainda que não existisse outra, para que o 

gênero humano construa uma comunidade pacífica.21 

                                                 
20 Vide, sobre esse assunto, COIMBRA, M. Tratamento do injusto penal da tortura. São Paulo: RT, 2002, p. 

107-147. 
21 Cf. WELZEL, H., op. cit., p. 143. 
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Apresenta-se como uma diretriz garantidora de ordem material e 

restritiva da lei penal, verdadeira salvaguarda da dignidade pessoal, 

relacionando-se de forma estreita com os princípios da culpabilidade e da 

igualdade.  

A respeito do tema, e com bom tratamento, a Constituição 

Federal de 1988 dispõe que “não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de 

guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de 

trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis” (art. 5.º, XLVII, CF); “é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (art. 5.º, XLIX, 

CF). Vê-se bem que o referido texto constitucional, na esteira do contido na 

Constituição Imperial de 182422, consagra o princípio da humanidade das penas 

de maneira expressa e ampla. 

Na legislação infraconstitucional, a punição da tortura vem 

disciplinada na Lei 9.455, de 1997. Também a Lei de Execução Penal estatui 

que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza 

racial, social, religiosa e política” (art. 3.º e parágrafo único). 

                                                 
22No Brasil, a Constituição de 1824 foi a primeira a consagrar, com minudência e de modo explícito, o princípio 

da humanidade das penas, nos termos seguintes: “Art. 179,XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a 

marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis”. No parágrafo XXI, havia regra humanitária específica de 

execução penal: “As Cadêas serão seguras, limpas, e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos 

Réos, conforme as circunstâncias, e natureza dos seus crimes”. Referência menos direta, estampou nas Cartas de 

1891 (art.72, § 20); de 1934 (art.113,26); de 1937 (art.122,13); de 1946 (art. 141,31); de 1967 (art.150,14) e na 

Emenda Constitucional n.1, de 17.10.1969 – (art. 153,14). 

 

 


